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Vintern är en bister tid för många djurarter. Det är oftast inte kylan som gör att
djuren mister livet, utan bristen på mat som gör att de svälter. Rödräven är ett 
hunddjur som har en vidsträckt utbredning över norra halvklotet. Den är en riktig 
allätare, men på vintern är det främst smågnagare och harar som står på menyn.

Rödräv i skogen

Att se räven närmare tätbebyggt område har blivit en
allt vanligare syn. I bebodda områden lockar matrester, 
råttor och möss.
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Rödräv som äter matrester i stan
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Januari 2020



Eleonora föddes med en sällsynt diagnos på grund 
av en genetisk mutation. Diagnosen gav henne en
svår hjärnskada och omfattande funktionsnedsättning. 
Eleonora lever inte längre, men hon hade flera djur 
som gav henne närhet och kärlek.

Terapidjur kan vara en bidragande 
faktor till lugn och trygghet. 
Forskning har visat att djuren ger 
en positiv effekt på människors 
mående, både psykiskt och fysiskt. 
Djuren bidrar till aktivitet och till 
känslan att känna sig behövd. 
För barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning kan 
ett djur vara extra betydelsefullt. 
Att få använda sina sinnen - se, 
lyssna och känna. Att ha en vän 
som vill vara nära när det är svårt 
att röra sig eller att kommunicera. 
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Mikroplast är ett samlingsnamn för plast-
artiklar som är mindre än 5 millimeter.
Våra sjöar och hav fylls alltmer av mikro-
plasterna.
Nedskräpningen i haven leder till lidande
för många marina djur.
Mikroplaster vandrar uppåt i näringskedjan 
och hamnar i slutändan i oss människor. 

Hunden Elsa hjälper till att plocka skräp

Hjälp våra sjöar och hav genom att plocka upp skräp efter dig och andra. Undvik att köpa fleece och andra 
syntetmaterial som avger mikroplaster när det tvättas. Genom att undvika att tvätta för ofta samt välja 
begagnade kläder minskas utsläppen av mikroplaster. Välj även bort kosmetika, hygienartiklar, rengörings-
medel och andra produkter som kan innehålla mikroplast.

Simmande fiskar i mikroplast
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Visste du att maten står för 
ca 25 procent av svensk-
arnas klimatpåverkan? 
Framförallt kött är en riktig 
klimatbov. Produktion av 
ett kilo nötkött motsvarar 
ungefär utsläpp av 25 kilo 
koldioxidutsläpp, vilket är 
lika mycket som att köra en 
genomsnittlig bil 12-15 mil. 
Forskning visar att om alla 
i Sverige har en vegetarisk 
dag i veckan motsvarar
det koldioxidutsläpp från 
233 000 bilar under ett år. 

Glad ko på bete

Att införa minst en köttfri dag i veckan
är bra både för miljön och din hälsa.
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Alla djur bör få utlopp för 
sina naturliga beteenden. 
Men tyvärr finns det fort-
farande hönor i Sverige 
som sitter i burar med ett
utrymme som motsvarar
detta kalenderblad. 
Föreställ dig att aldrig under 
din livstid kunna sträcka 
ut kroppen. Genom att 
välja ekologiska ägg i mat-
butiken ger du hönorna 
ett bättre liv. Ekohönor får
vistas fritt inomhus med 
möjlighet till utevistelse. 

Höns på Pannkaksladan i Höganäs

Ytterligare ett skäl att välja ekologiska ägg är att ekohönor äter foder som 
odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det bidrar i sin tur 
till mindre gifter i miljön och i våra kroppar. Naturlig gödsel från djur är bättre 
att använda till odling än konstgödsel som är energikrävande att framställa.
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Att låta din katt vistas utomhus är förenat med vissa risker. Förutom att den kan
bli påkörd blir den även mer utsatt för att drabbas av infektioner och andra
sjukdomar. Den kan även hamna i slagsmål med andra katter. 

Nyfiken katt på balkongen
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Bygg en inhägnad i trädgården till din katt att vistas i. Där kan 
den njuta av utomhusvistelse samtidigt som du som ägare har 
koll på att din katt mår bra. Har du balkong finns det nät att 
sätta upp som hindrar din katt från att smita eller ramla ner.
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Nyckelpigan är ett viktigt nyttodjur för att hålla antalet bladlöss nere, både i det 
vilda och i trädgårdar. Nyckelpigan är i sin tur mat till andra insekter och vissa
fåglar. Det finns ca 60 arter av nyckelpigor i Sverige. Tidigt på våren innan blad-
lössen utvecklats i tillräcklig mängd äter den pollen. 

Nyckelpiga som mumsar på bladlöss
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Andra nyttodjur är t ex bin, humlor, 
fjärilar och blomflugor. Idag har 
allt fler människor börjat förstå hur 
beroende vi är av dessa fantastiska
små insekter som ger oss livsviktiga 
insatser för vår överlevnad. 
Genom att bygga insektshotell 
gynnar du dessa varelser. Glöm 
bara inte att vissa arter av vilda 
bin föredrar att bo i sandmarker. 
Dessa hjälper du genom att göra 
en sandbädd i trädgården eller 
på annan lämplig plats.

Läs mer på Naturskyddsföreningen, 
”Operation rädda bina”
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Insektshotell
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Dammarna i Pildammsparken i Malmö 
har under flera år haft problem med
algblomning och grumligt vatten vilket 
tros vara en orsak till att fåglar tidvis blivit
sjuka och dött. 
För att förbättra vattenkvalitén i dammarna 
utfördes ett vårdfiske i juni 2019. 
Åtgärden innebar att mängden vitfisk 
såsom mört, karp och guldfisk minskades 
för att förbättra vattenkvaliteten. 
En stor mängd vitfisk leder till försämrad 
vattenkvalitet då dessa fiskar dels äter 
djurplankton, vilket är små kräftdjur som 
äter alger, och dels genom att större vit-
fisk rör upp slam, vilket gör vattnet grumligt 
och ökar koncentration av näringsämnen 
som i sin tur göder algerna. 
Med minskad mängd vitfisk ökar mäng-
den djurplankton som filtrerar vattnet. 
Mängden slam minskar och vattnet blir 
klarare. 
Klarare vatten leder till att vegetation på 
botten kan breda ut sig. 
Det gynnar även rovfisk såsom gädda 
och abborre samt fågelliv.

Drönarbild på 
stora dammen 
i augusti 2019, 
där man kan se 
vegetation på 
botten. 
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Sammanlagt togs ca 1 240 kg vitfisk upp från dammarna.
Flygbild från Eniro, hur det brukar
se ut på sommaren.
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Alpackan är ett kameldjur 
från Anderna i Sydamerika 
som har blivit ett allt mer 
populärare sällskaps- och 
betesdjur i Sverige. 
Alpackor hålls i flock och 
trivs inte som ensamdjur. 
De är tama, sociala och 
nyfikna, men har samtidigt 
stor integritet. 
Alpackor klipps på våren 
då den tjocka ullen annars 
gör sommaren outhärdlig. 
Ullen är ett populärt material 
då den både är starkare 
och varmare än fårull. 

Hund som busar med alpackor

Visste du att alpackor fungerar som terapidjur? Det finns
till och med gårdar som anordnar yoga i hagarna.
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Att köpa en ny hund kräver 
noggrant planerande. 
Även om du faller för en 
söt hund är det viktigt att
du tar reda på så mycket som 
möjligt innan du bestämmer 
dig för att köpa den. 
Det är alltid hundarna som 
är de stora förlorarna om du 
väljer att köpa från oseriösa 
uppfödare eller smugglare. 
Så länge det finns köpare,
fortsätter denna illegala 
verksamhet.
Läs mer om detta på Jord-
bruksverkets hemsida.

Dessa söta hundvalparna kommer lyckligtvis från en seriös uppfödare

Tänk även på att din nya familjemedlem behöver mycket sällskap i början för att lära känna dig och för att 
känna sig trygg. Och glöm inte försäkra din nya vän. Försäkringen är viktig för att kunna ge ditt djur den 
vård det behöver om olyckan är framme eller om det blir sjukt.
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Bli en djurvänlig turist. Du 
kan vara med och påverka 
att djur inte far illa under 
din semester utomlands. 
Undvik att rida på djur som 
hästar, åsnor och elefanter. 
De tämjs ofta med brutala 
metoder och får sällan till-
räckligt med vatten, mat 
och vila. 
Gå inte med på att bli foto-
graferad med vilda djur. 
Djuren har ofta blivit drogade 
för lättare kunna hanteras. 

Vilda elefanter

Delfiner

Vilda djur, även marina däggdjur som delfiner och 
valar, lider av stressen i fångenskap. Beundra djuren 
i deras naturliga miljöer i det vilda istället för att 
besöka djurparker.
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Vår konsumtion är orsaken
till många problem i världen. 
Allt vi köper tär på jordens 
resurser. 
Och visst är det väl så att 
vi faktiskt har det mesta vi 
behöver? 
Julen bör ju inte vara 
förenad med stress över 
att köpa julklappar utan 
ska vara en högtid då vi 
visar omtanke genom att 
umgås och ta hand om 
varandra.

God Jul & Gott Nytt År!

Har du tänkt på att du kan ge bort en alternativ julklapp? Det kan vara ett 
medlemskap i en djurskyddsförening, ett fadderskap åt ett utrotningshotat 
djur eller någon annan fin gärning där du hjälper någon utsatt.
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Många djur- inte bara sällskapsdjur är rädda 
för nyårsraketer. Visa hänsyn!
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Fredag Lördag SöndagMåndag Tisdag Onsdag Torsdag

December 2020



Malmö Djurskyddsförening som grundades 1901 är en ideell förening som verkar 
för ett effektivt djurskydd i första hand i Malmö med omnejd. 

Kaninen Hermes räddades av Roos Neon som trycker denna kalender. Där var den en
omtyckt kompis och levde i flera år.
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 Malmö Djurskyddsförening
• Omplacerar djur som övergivits av
 sina ägare eller har omhändertagits
 av myndigheter. 

• Hjälper hemlösa katter genom kastrations-  
 kampanjer på olika djurkliniker i Skåne.

• Hjälper hemlösa och mindre bemedlades
 husdjur.

• Vinterutfodrar fåglar.

• Stödjer utbildningar och annat arbete
 inom viltrehabilitering.

• Delar sedan 2019 ut ett Djurhjältepris till
 en privatperson eller förening som utmärkt 
 sig genom att göra en fin insats för djur.

• Har en hemsida med särskild avdelning
 för barn och ungdomar. 
 www.malmodjurskyddsforening.nu

 Du bidrar med detta om du blir medlem!
 Gåvor, stora som små, mottages med
 största tacksamhet. Bli gärna månadsgivare.



Stöd Malmö Djurskyddsförening
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medlemsavgift vuxna 150 kr/år
juniorer (t o m 15 år) 040 kr/år
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